
 
 УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

«___» ___________  2020 року                      м. Шепетівка                               №  _____   
 
 
Про  роботу Шепетівського міського  
центру соціальних служб для сім’ї, дітей  
та молоді щодо здійснення соціального  
супроводу та облік сімей, які опинились в  
складних життєвих обставинах  
        
          На  виконання Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 
20.01.2018 р. № 3 2558-III, Закону України «Про охорону дитинства», Закону України 
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 04.11.2018 р. 
№ 2998- XII, керуючись ст. 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України  «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р. 
№ 2229-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. № 587 «Про 
організацію надання соціальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 
03.10.2018р. № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю», 
постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 «Питання діяльності органів 
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», постанови Кабінету Міністрів 
України від 16.05.2017р. № 895-2013-п «Про затвердження  Порядку взаємодії суб’єктів 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», 
виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
ВИРІШИВ: 
1. Інформацію директора Шепетівського міського центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді Вінницької Т.О. про  роботу Шепетівського міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального супроводу та облік сімей, 
які опинились в складних життєвих обставинах  взяти до відома (інформація додається).  
2. Шепетівському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
здійснювати виявлення та облік сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах в 
селах Плесна, Пліщин, Жилинці, які входять до складу Шепетівської ОТГ.  
4. Забезпечити здійснення оцінки потреб та соціального супроводу сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих обставинах в селах Плесна, Пліщин, Жилинці 
Шепетівської ОТГ. 
5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на директора Шепетівського 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Вінницьку Т.О.  

 
                 Міський голова                                                                            Віталій БУЗИЛЬ 
 

                                                                                                        
                                                  
 
                                                                   



                                                                                                                       Додаток 
                                                                                                                                                 до рішення виконкому 
                                                                                                                                                 від ___________№____ 
 

Інформація  
про  роботу Шепетівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді щодо здійснення соціального супроводу та облік сімей, які опинились в 

складних життєвих обставинах станом на 01.12.2020року 
           Шепетівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 
юридичний  спеціальний заклад, що надає  соціальні послуги найуразливішим категоріям 
населення.   
Основними завданнями центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є: 
 - виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
проведення оцінки потреб сімей та осіб у соціальних послугах;  
- пошук та підбір кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі, підготовка 
кандидатів у прийомні батьки та батьки - вихователі; 
- соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; 
- адаптація дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, із числа учнів 
та випускників інтернатних закладів, до самостійного життя; 
- здійснення соціальної роботи та надання психологічної допомоги сім’ям бійців АТО, 
сім’ям демобілізованих бійців, внутрішньо переміщеним сім’ям та особам; 
- попередження дитячої бездоглядності, соціального сирітства ( у тому числі відмов 
від новонароджених дітей); 
- надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу осіб, які 
звільнились з місць позбавлення волі, або відбувають альтернативні види покарань; 
- соціально – психологічна реабілітація дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями; 
- надання соціальних послуг особам та сім’ям, яких торкнулася проблема ВІЛ – 
інфекції; 
-  ресоціалізація та соціальна робота з особами, які вживають психотропні речовин; 
- здійснення соціально - профілактичної роботи та розвиток волонтерського руху.  
          Фактична чисельність працівників  Шепетівського міського  центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді складає 7 одиниць  (1 фахівець із соціальної роботи 
перебуває на лікарняному по вагітності і пологам).  
         Станом на 1 грудня 2020 р.  до  Шепетівського міського центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді надійшло 1489 повідомлень/самозвернень щодо сімей/осіб, які 
потребують соціальної підтримки. У 2020 році в Банку даних сімей, що опинилися в 
складних життєвих обставинах  нараховується 366 сімей, в яких виховується 509 дітей.   
Під соціальним супроводом перебуває 92 сім’ї, 46 сімей знято з соціального супроводу з 
позитивним результатом у зв’язку з подоланням або мінімізацією складних життєвих 
обставин.  
       Найбільш поширеними у зверненнях до спеціалістів Центру залишаються проблеми 
зневажливого ставлення та складних стосунків в сім’ї, алко-наркозалежність одного з 
членів родини, що супроводжується проблемами пов’язаними з низьким рівнем виховного 
потенціалу батьків,  насильства в сім’ї, звернення молодих людей, що мають конфлікт із 
законом,  сім’ї з проблемами інвалідності.  

Станом на 01.12.2020 року, у зв’язку з карантинними обмеженнями, спеціалістами 
центру проінспектовано 45 сімей, в яких перевірено цільове використання державної 



допомоги при народженні (усиновленні) дитини і створення батьками належних умов для 
повноцінного утримання та виховання дітей. За результатами обстежень  2 пропозиції 
направлено до управління праці та соціального захисту населення щодо призупинення 
виплати допомоги у зв’язку з використанням коштів не за призначенням. 
Пріоритетним напрямком діяльності ЦСССДМ є соціальне супроводження прийомних 
сімей. Протягом звітного періоду під соціальним супроводженням перебуває 5 прийомних 
сімей, в яких на вихованні перебуває 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Протягом 2020 року було створено 1 прийомну сім’ю, в яку влаштовано 2 
дитини з інтернатного закладу. Для осіб, які бажають взяти дитину в сім’ю, проводиться 
роз’яснювальна робота  щодо пріоритетних форм влаштування дітей на виховання в сім'ю, 
зокрема створення сімей патронатних вихователів. 

На обліку в центрі перебуває 61 особа, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 
26.06.2019 року № 616 особи, з числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, що перебувають на квартирному обліку в Шепетівській міській раді, були 
проінформовані про право на отримання житла за рахунок субвенції або грошової 
компенсації. Одній особі придбано квартиру за рахунок  державної субвенції. 

З метою попередження та профілактики злочинності в місті Шепетівським міським 
ЦСССДМ відповідно до покладених завдань здійснюється соціальний патронаж, 
соціальний супровід  осіб, які звільнені з місць позбавлення волі та засуджені без 
позбавлення волі.  Протягом звітного періоду за допомогою до ЦСССДМ звернулось 52 
особи, які перебувають у конфлікті з законом, яким  надано 236 індивідуальних послуг  
щодо навчання, адаптації в сучасному суспільстві та юридичних проблем, а також  
вивчено умови проживання осіб даної категорії, з’ясовано родинні та суспільно – корисні 
зв’язки.  

          За звітній період до ЦСССДМ надійшло 52 повідомлення щодо сімей, де мали 
місце випадки вчинення насильства. Працівниками ЦСССДМ проведено індивідуальні 
корекційні заняття з кожним членом родини та  психодіагностику міжособистістних 
стосунків в сім'ї.  Рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 
17.01.2019р. №14 створено мобільну бригаду соціально - психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього насильства в м. Шепетівці.  
          Повідомлень або звернень щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми до 
центру не надходило.  
           Матерів, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини - 1. 
Для здійснення соціальної роботи в місті та надання соціальних послуг сім’ям з дітьми та 
особам, які знаходяться в складних життєвих обставинах рішенням VI сесії VII скликання 
Шепетівської міської ради від 21.01.2016р. №5 та №6  було прийнято міські програми: 
Програма  розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в 
складних життєвих обставинах у м. Шепетівці на 2016-2020 роки та  Програма  
профілактики  алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних 
проявів в дитячому та молодіжному середовищі у м. Шепетівці на 2016-2020 роки.   
           На реалізацію даних соціальних програм у 2020 році виділено 24,5 тис. грн. 
           Діяльність Шепетівського міського ЦСССДМ висвітлюється на сайті Шепетівської 
міської ради, в мережі facebook та на сторінках місцевої газети. 
        
 
    Директор                                                                                               Тетяна ВІННИЦЬКА 


